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“O grande inconveniente nun-
ca foi do lado do Mercosul. To-
dos sabemos que a razão de
não se abrir a negociação são
os países, como a França, que
temem perder seus subsídios
agrícolas (os países europeus
são duramente criticados pelos
subsídios concedidos aos agri-
cultores)”

José Luis
Rodríguez
Zapatero
Primeiro-ministro
da Espanha

“Melhor que a tentação do pro-
tecionismo é abrir as portas de
nossos mercados porque todos
os países seremos beneficiados
(numa alusão às barreiras
argentinas à importação de
alimentos e bebidas)”

As medidas protecionistas ar-
gentinas em grande escala con-
tra o Brasil datam de 1999.

Houve picos em 2004, quan-
do o então presidente Néstor
Kirchner (2003-2007), marido
e antecessor da presidente
Cristina Kirchner desatou a
“Guerra das Geladeiras” (bar-
reiras contra a linha branca e
também televisores produzi-

dos pelo Brasil).
A onda protecionista retor-

nou com força em meados de
2008, embalada pela crise fi-
nanceira mundial.

Posteriormente, aumentou
com a designação da econo-
mista Debora Giorgi – apelida-
da de Senhora Protecionismo
– para o cargo de ministra da
Produção.

Balança comercial tem o melhor
resultado semanal do ano

FRENTE A FRENTE

UE e Mercosul retomam negociações
Interesse em rediscutir um acordo comercial aumentou depois da crise financeira global, mas blocos comerciais vão enfrentar dificuldades

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

Após uma semana de fortes pres-
sões por parte de empresários e
governos da União Europeia
(UE) e Brasil – e ameaças de reta-
liação dos principais sócios co-
merciais da Argentina –, a presi-
dente Cristina Kirchner exibiu
ontem um insólito recuo em sua
política protecionista, negando
a existência de restrições à im-
portação de alimentos não fres-

cos que rivalizem com similares
produzidos na Argentina.

“Não houve restrições, de for-
ma alguma”, afirmou impassível
a presidente Cristina em Madri à

agência estatal argentina de notí-
cias Télam.

Embora negada pela presiden-
te Cristina, a polêmica medida
de proibição da importação de

alimentos não frescos havia sido
emitida há duas semanas pelo se-
cretário de Comércio Interior,
Guillermo Moreno, definido por
analistas, líderes da oposição co-
mo o homem que “faz o trabalho
sujo dos Kirchners”.

Ordem verbal. A proibição pa-
ra a entrada de alimentos não
frescos, que entraria em vigên-
cia no dia 1.º de junho, era pura-
mente verbal, como grande par-
te das ordens de Moreno, que
costuma telefonar a empresá-
rios para impor medidas sem re-
solução ou decreto por escrito
que as oficialize.

A medida implicaria em obstá-
culos para a entrada de produtos
como o presunto cru espanhol e
italiano, além do milho em lata e

o chocolate brasileiro.
Cristina Kirchner desembar-

cou na capital espanhola para
participar da reunião de cúpula
de países da América Latina e
União Europeia. As declarações
da presidente Cristina sobre a
inexistência da controvertida
medida foram feitas durante a
reinauguração dos escritórios
da companhia aérea estatal Aero-
líneas Argentinas.

“Não devemos nos impressio-
nar pelo fato de que existam inte-
resses comerciais de um lado e
de outro. Temos de ser sensatos,
realistas, inteligentes, ver toda
essa história e ‘não ver a palha no
olho alheio’ (expressão bíblica
usada costumeiramente no idio-
ma espanhol para indicar que al-
guém enxerga pequenos defei-
tos nas outras pessoas e não per-
cebe grandes defeitos em si pró-
prio)”, explicou Cristina.

Na sequência, a presidente
arrematou com tom concilia-

dor: “Precisamos ter uma visão
mais completa para encontrar
soluções para a escala global
dos problemas que temos atual-
mente”.

Na semana passada, Moreno
havia declarado em reunião com
a Câmara de Importadores da Ar-
gentina, que a medida – negada
por Cristina Kirchner – preten-
dia reduzir em pelo menos US$
300 milhões o volume de produ-
tos alimentícios não frescos im-
portados que rivalizassem com
os similares argentinos.

Fonte do governo argentino
confirmou à Agência Estado que a
medida seria parte de uma mano-
bra negociadora da Argentina
junto à União Europeia e aos pró-
prios sindicatos do setor de ali-
mentos argentinos. Os trabalha-
dores se encontram em plena ne-
gociação de reajustes salariais,
sem nenhum indicativo de acor-
d o . / C O L A B O R O U M A R I N A
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Cristina nega a imposição de barreiras
PARA LEMBRAR

Andrei Netto
ENVIADO ESPECIAL / MADRI

A Europa e os países do Merco-
sul retomam hoje, em Madri,
as negociações para um acor-
do de livre comércio entre os
dois blocos, iniciadas em
1999. A negociação será o prin-
cipal tema da 6.ª Cúpula
União Europeia-América Lati-
na e Caribe, na capital espa-
nhola.

A iniciativa é vista com ceti-
cismo pelo Brasil, já que um gru-
po de sete países europeus, lide-
rado pela França, já tentava mi-
nar as discussões antes mesmo
da reabertura da reunião. O
anúncio oficial da retomada das
negociações será feito hoje pelo
presidente do governo espa-
nhol e presidente rotativo da
União Europeia, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, e pela presi-
dente da Argentina, Cristina
Kirchner, que acumula a presi-
dência do Mercosul no período.

Ontem, porém, o líder espa-
nhol confirmou o reinício dos
debates. “Nós decidimos reto-
mar as negociações com vistas
a um acordo ambicioso e equili-
brado”, disse Zapatero, desta-
cando o potencial positivo para
a economia europeia. “Um acor-
do de livre comércio representa-
ria a cada ano € 5 bilhões suple-
mentares em exportações da
UE para o Mercosul e do Merco-
sul para a UE.”

Zapatero criticou ainda as in-
tenções contrárias, que possam
impedir o acordo. “Face a toda
tentação protecionista, a me-
lhor resposta à crise econômica
é a abertura comercial”, argu-
mentou. O espanhol foi além,

pedindo um entendimento am-
plo entre os países latino-ameri-
canos, de forma a ampliar o
Mercosul e a potencializar os
efeitos de um acordo com a UE.
“Eu apoiaria de maneira deter-
minada uma União Latino-Ame-
ricana”, reiterou.

Sem grandes expectativas. A
defesa veemente por Zapatero
de um compromisso entre os
dois blocos visa a neutralizar as
críticas que as negociações já
sofrem antes mesmo que as dis-

cussões sejam reabertas. Há cer-
ca de um mês, um grupo de se-
te países europeus – França,
Áustria, Finlândia, Grécia, Hun-
gria, Irlanda e Polônia – lançou
um manifesto contrário à reto-
mada dos debates.

“Esse anúncio é um sinal mui-
to ruim para a agricultura euro-
peia, que já está confrontada
com desafios muito importan-
tes”, afirmou o grupo em nota
oficial, na qual deixa claro que
deseja “não criar em grandes
parceiros expectativas que não

poderemos satisfazer”. “As am-
bições e interesses das duas par-
tes não parecem permitir o pro-
gresso dessa negociação lança-
da em 1999, além de tentar no-
vas concessões agrícolas euro-
peias, o que seria inaceitável.”

A advertência do grupo lidera-
do pela França faz o governo
brasileiro se mostrar cético em
relação às possibilidades de su-
cesso da rodada. Miguel Jorge,
ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior,
disse ao Estado ontem, em Ma-

dri, que o que terá início são
“discussões informais”, e não
negociações. “Vai ter conversa.
A negociação eu não sei se vai
ter. Mas vai ter conversa. Pode-
mos conversar e não negociar.
Vai depender muito da posição
de alguns países aqui.”

Miguel Jorge foi claro ao ex-
por os motivos do ceticismo.
Para ele, a posição contrária da
França, que define como “abso-
lutamente decepcionante e sur-
preendente”, pode ser determi-
nante para o bloqueio da roda-

da. “Como negociar com a posi-
ção contrária da França é justa-
mente o que vamos saber ama-
nhã (hoje).”

Mesmo que a Espanha seja
bem-sucedida em sua tentativa
de reabrir o diálogo entre UE e
Mercosul, nada garante que as
negociações possam chegar
com sucesso ao fim. Nem mes-
mo um calendário para o deba-
te foi estabelecido. Zapatero
prevê que as primeiras rodadas
diplomáticas de discussão pos-
sam ocorrer até julho.

Jantar de gala. Príncipe Felipe discursa no jantar oferecido aos chefes de Estado e de governo da cúpula UE-América Latina

Presidente argentina diz
que ‘não houve restrição’
à compra de alimentos
que rivalizem com
os produzidos no país

BRASÍLIA

A balança comercial brasileira re-
gistrou, na segunda semana de

maio, superávit de US$ 952 mi-
lhões, com exportações de US$
4,363 bilhões e importações de
US$ 3,411 bilhões. De acordo

com dados do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, esse é o melhor
resultado semanal em 2010, sen-
do superado apenas pela última
semana de dezembro de 2009,
positivo em US$ 1,119 bilhão.

Com o resultado semanal, no
mês a balança comercial acumu-

la superávit de US$ 1,469 bilhão.
As exportações somam, no acu-
mulado de maio, US$ 8,366 bi-
lhões, com média diária de US$
836,6 milhões, um aumento de
39,6% em relação à média de
maio de 2009 (US$ 599,2 mi-
lhões) e de 10,4% ante abril deste
ano (US$ 758,1 milhões).

Já as importações totalizam,
em maio, US$ 6,897 bilhões,
com média diária de US$ 689,7
milhões, avanço de 47,4% ante
maio de 2009 (US$ 468,1 mi-
lhões) e queda de 0,6% em rela-
ção a abril último (US$ 693,9 mi-
lhões). No acumulado do ano, o
saldo comercial chega a um supe-

rávit de US$ 3,644 bilhões, valor
52,9% inferior aos US$ 7,733 bi-
lhões registrados em igual perío-
do de 2009. Apesar disso, a cor-
rente de comércio, no ano, é de
US$ 121,868 bilhões, o que repre-
senta um aumento de 33,7% em
relação ao mesmo período do
ano passado. / SANDRA MANFRINI

Parágrafo 6º - O Acionista Adquirente que adquirir ou se tornar titular de outros direitos relacionados com as ações de emissão da Companhia, incluindo, sem limitação, usufruto ou
fideicomisso, em quantidade igual ou superior a 20% (vinte por cento) do total de ações de emissão da Companhia estará igualmente obrigado a realizar a oferta pública, registrada
ou não na CVM, conforme regulamentação aplicável, nos termos deste artigo, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. Parágrafo 7º - O disposto neste artigo não se aplica na hipótese
de uma pessoa se tornar titular de ações de emissão da Companhia em quantidade superior a 20% (vinte por cento) do total das ações de sua emissão em decorrência (i) de sucessão
legal, sob a condição de que o acionista aliene o excesso de ações em até 60 (sessenta) dias contados do evento em que foi atingida tal participação; (ii) incorporação de uma outra
sociedade pela Companhia; (iii) incorporação de ações de uma outra sociedade pela Companhia; ou (iv) da subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão
primária, que tenha sido aprovada em Assembléia Geral de acionistas da Companhia. Parágrafo 8º - O disposto neste artigo não se aplica aos Acionistas Adquirentes que, na data
de encerramento da primeira oferta pública de ações da Companhia, sejam detentores de quantidade superior a 20% (vinte por cento) do total de ações de emissão da Companhia
e que venham a adquirir novas ações da Companhia, seja ou não no exercício do direito de preferência. Parágrafo 9º - Não serão computados os acréscimos involuntários de
participação acionária resultantes de cancelamento de ações em tesouraria ou de redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações, para fins do cálculo do
percentual de 20% (vinte por cento) do total de ações.  Parágrafo 10 - Caso a regulamentação da CVM aplicável à oferta pública prevista neste artigo determine a adoção de um
critério de cálculo para a fixação do preço de aquisição de cada ação da Companhia na oferta pública que resulte em preço de aquisição superior àquele determinado nos termos do
parágrafo 2º e/ou parágrafo 3º deste artigo, conforme aplicável, deverá prevalecer na efetivação da oferta pública prevista neste artigo aquele preço de aquisição calculado nos termos
da regulamentação da CVM. Parágrafo 11 - Qualquer alteração deste Estatuto Social que limite o direito dos acionistas à realização da oferta pública prevista neste artigo ou a
exclusão deste artigo, incluindo, sem limitação, a redução do percentual a que se refere o parágrafo 2º e/ou parágrafo 3º deste artigo, conforme aplicável, obrigará o(s) acionista(s)
que tiver(em) votado a favor de tal alteração ou exclusão na deliberação em Assembléia Geral a realizar, de forma conjunta e solidária, a oferta pública para a aquisição das ações de
emissão da Companhia. O preço a ser ofertado deverá corresponder, no mínimo, ao valor econômico apurado em laudo de avaliação, referido no artigo 44 deste Estatuto Social.
Artigo 46 - Nas demais hipóteses que não o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia ou sua saída do Novo Mercado, conforme previsto nos artigos 42 e 53
deste Estatuto, a escolha da empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico da Companhia deverá ser solicitada pelo ofertante mediante correspondência
encaminhada ao presidente do Conselho de Administração. A determinação da empresa especializada será de competência privativa da Assembléia Geral, a partir da apresentação,
pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações presentes na Assembléia
Geral, que se instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações, ou que se instalada
em segunda convocação poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações. Se quando solicitado pelo ofertante, o Conselho de
Administração não tomar a iniciativa necessária para escolha de empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico em até 30 dias da data de recebimento de
tal solicitação, a referida escolha ficará a cargo do ofertante. Artigo 47 - Na hipótese de haver Controle Difuso: (i) sempre que for aprovado, em Assembléia Geral, o cancelamento
de registro de companhia aberta, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pela própria Companhia, sendo que, neste caso, a Companhia somente poderá adquirir
as ações de titularidade dos acionistas que tenham votado a favor do cancelamento de registro na deliberação em Assembléia Geral após ter adquirido as ações dos demais acionistas
que não tenham votado a favor da referida deliberação e que tenham aceitado a referida oferta pública; e (ii) sempre que for aprovada, em Assembléia Geral, a saída do Novo
Mercado, seja por registro das ações fora do Novo Mercado, seja por reorganização societária, na qual a companhia resultante dessa reorganização não seja admitida para negociação
no Novo Mercado, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da respectiva deliberação em Assembléia Geral. 
Artigo 48 - Na hipótese de haver Controle Difuso e a BM&FBOVESPA, em razão de descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado, determinar que
as cotações dos valores mobiliários de emissão da Companhia sejam divulgadas em separado ou que os valores mobiliários emitidos pela Companhia tenham a sua negociação
suspensa no Novo Mercado, o Presidente do Conselho de Administração deverá convocar, em até 2 (dois) dias da referida determinação, computados apenas os dias em que houver
circulação dos jornais habitualmente utilizados pela Companhia, uma Assembléia Geral Extraordinária para substituição de todo o Conselho de Administração. Parágrafo 1º - Caso
a Assembléia Geral Extraordinária referida no caput deste artigo não seja convocada pelo Presidente do Conselho de Administração no prazo estabelecido, a mesma poderá ser
convocada por qualquer acionista da Companhia. Parágrafo 2º - O novo Conselho de Administração eleito na Assembléia Geral Extraordinária referida no caput e no parágrafo 1º
deste artigo deverá sanar o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado no menor prazo possível ou em novo prazo concedido pela BM&FBOVESPA
para esse fim, o que for menor. Artigo 49 - Na hipótese de haver Controle Difuso e a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer em razão do descumprimento de qualquer
obrigação constante do Regulamento do Novo Mercado: (i) caso o descumprimento decorra de deliberação em Assembléia Geral, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser
efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implique o descumprimento; e (ii) caso o descumprimento decorra de ato ou fato da administração da
Companhia, a Companhia deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta dirigida a todos os acionistas da Companhia. Caso
seja deliberada, em Assembléia Geral, a manutenção do registro de companhia aberta da Companhia, a oferta pública de aquisição deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham
votado a favor dessa deliberação. Artigo 50 - É facultada a formulação de uma única oferta pública, visando a mais de uma das finalidades previstas neste Capítulo X, no Regulamento
do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que (i) seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública de aquisição; (ii)
não haja previsão expressa em contrário; (iii) não haja prejuízo para os destinatários da oferta; e (iv) seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável. 
Artigo 51 - A Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização da oferta pública prevista neste Capítulo X, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida
pela CVM poderão assegurar sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e, conforme o caso, pela Companhia. A Companhia ou o acionista, conforme o caso, não
se eximem da obrigação de realizar a oferta pública de aquisição até que seja concluída com observância das regras aplicáveis. Parágrafo Único - Na hipótese de o Acionista
Adquirente não cumprir com as obrigações de realização de oferta pública, conforme prevista neste estatuto, impostas por este artigo, o Conselho de Administração da Companhia
convocará Assembléia Geral Extraordinária, na qual o Acionista Adquirente não poderá votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do Acionista Adquirente
inerentes às ações adquiridas em violação à obrigação imposta por este artigo, conforme disposto no artigo 120 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Artigo 52 - Não obstante os
artigos 45, 50 e 51 deste Estatuto Social, as disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão nas hipóteses de prejuízo dos direitos dos destinatários das ofertas
mencionadas em referidos artigos, conforme tutelados pelo Regulamento do Novo Mercado. Capítulo XI. Saída do Novo Mercado. Artigo 53 - Caso os acionistas da Companhia

reunidos em Assembléia Geral deliberem a saída da Companhia do Novo Mercado para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Novo
Mercado, ou caso a saída da Companhia do Novo Mercado venha a ocorrer em virtude de reorganização societária na qual a companhia resultante dessa reorganização societária não
seja admitida para negociação no Novo Mercado, o acionista ou grupo de acionistas que detiver o Poder de Controle da Companhia deverá efetivar uma oferta pública de aquisição
de ações pertencentes aos demais acionistas, no mínimo, pelo valor econômico das ações apurado em laudo de avaliação, na forma do Artigo 44 desse Estatuto Social, e respeitadas
as normas legais e regulamentares aplicáveis.  Parágrafo Único - As ofertas públicas previstas neste artigo observarão no que for cabível as disposições dos artigos 42 a 44 acima,
bem como as regras de oferta pública de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta editadas pela CVM. Capítulo XII. Juízo Arbitral. Artigo 54 - 
A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa
surgir entre eles, relacionada a ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições da Lei nº 6.404/76, conforme alterada,
do Estatuto Social da Companhia, das normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como das demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do Contrato de Participação do Novo Mercado e do
Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. Parágrafo Único - A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à
execução, interpretação e validade da presente cláusula compromissória. A Cidade de São Paulo será o local da arbitragem, que deverá ser processada em língua portuguesa. 
A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada por árbitro único ou tribunal arbitral composto de três árbitros, de
acordo com as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem. Capítulo XIII. Disposições Gerais. Artigo 55 - A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados
em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora (incluindo o presidente) da Assembléia Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto
de qualquer acionista signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo,
sendo também expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência de ações, à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de
outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de acionistas. Parágrafo Único - A Companhia não registrará acordo de acionistas que
disponha sobre o exercício do Poder de Controle enquanto os seus signatários não subscreverem o Termo de Anuência dos Controladores. Artigo 56 - Os atos de qualquer acionista,
membro do Conselho de Administração, diretor, empregado ou procurador que envolvam a Companhia em qualquer obrigação relativa a negócios ou operações fora do escopo
previsto no objeto social, bem como a prestação de garantias ou contra-garantias pela Companhia em favor de sociedades em cujo capital social a Companhia detenha participação
- tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias - são expressamente proibidos e serão considerados nulos, sem efeito e inválidos com relação à Companhia, salvo
se especificamente autorizado pelo Conselho de Administração. Artigo 57 - É vedado à Companhia conceder financiamento ou garantias de qualquer espécie a terceiros, sob
qualquer modalidade, para negócios estranhos aos interesses sociais. Parágrafo Único - É vedado à Companhia conceder financiamento ou garantias de qualquer espécie, sob
qualquer modalidade, para os Acionistas Controladores. Artigo 58 - As disposições contidas no artigo 16, bem como nos Capítulos VIII, IX, X, XI e XII deste Estatuto Social somente
terão eficácia a partir da data em que a Companhia (i) efetivar sua primeira distribuição pública de ações de sua emissão, no que tange ao Capítulo VIII e X; (ii) obtiver registro de
companhia aberta junto à CVM, em relação ao Capítulo IX; e (iii) manifestar sua adesão ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado, para o artigo 16 e os Capítulos XI e XII.
Capítulo XIV. Definições. Artigo 59 - Para fins deste Estatuto Social, entende-se por: (i) Acionista Adquirente: significa qualquer pessoa (incluindo, sem limitação, qualquer pessoa
natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos, universalidade de direitos, entidades não personificadas, ou outra forma de organização, residente, com
domicílio ou com sede no Brasil ou no exterior), ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto com o Acionista Adquirente e/ou que atue representando o mesmo interesse do
Acionista Adquirente, que venha a subscrever e/ou adquirir ações da Companhia. Incluem-se, dentre os exemplos de pessoa(s) que atue(m) representando o mesmo interesse do
Acionista Adquirente, qualquer pessoa (i) que seja, direta ou indiretamente, controlada ou administrada por tal Acionista Adquirente; (ii) que controle ou administre, sob qualquer
forma, o Acionista Adquirente; (iii) que seja, direta ou indiretamente, controlada ou administrada por qualquer pessoa que controle ou administre, direta ou indiretamente, o Acionista
Adquirente; (iv) na qual o controlador de tal Acionista Adquirente tenha, direta ou indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 20% (vinte por cento) do capital
social; (v) na qual o Acionista Adquirente tenha, direta ou indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 20% (vinte por cento) do capital social; ou (vi) que tenha,
direta ou indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 20% (vinte por cento) do capital social do Acionista Adquirente; (ii) Acionista Controlador: o acionista, ou
o grupo de acionistas vinculado por acordo de acionistas sob controle comum que exerça o Poder de Controle da Companhia; (iii) Acionista Controlador Alienante: o Acionista
Controlador quando este promove a alienação do controle da Companhia; (iv) Ações em Circulação: todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo
Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por administradores da Companhia, por sociedade controlada pela Companhia e aquelas em tesouraria; (v) Alienação do
Controle da Companhia: a transferência a terceiro, a título oneroso, do bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou
compartilhado do Poder de Controle da Companhia; (vi) BM&FBOVESPA: BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; (vii) Controle Difuso: significa o Poder de
Controle exercido por acionista detentor de menos de 50% (cinqüenta por cento) do capital social, assim como por grupo de acionistas que não seja signatário de acordo de votos e
que não esteja sob controle comum e nem atue representando um interesse comum; (viii) CVM: Comissão de Valores Mobiliários; (ix) Deliberação por Maioria Qualificada: significa
a deliberação tomada pelo Conselho de Administração pelo voto dos seus membros presentes a uma reunião, com no máximo um 1 (um) voto contrário; (x) Novo Mercado:
Segmento especial de negociação de valores mobiliários da BM&FBOVESPA; (xi) Poder de Controle: o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito. Há presunção relativa de titularidade de controle em relação à pessoa ou ao grupo de
pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob controle comum que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas
três últimas assembléias gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante; e (xii) Regulamento de Listagem do
Novo Mercado: Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo Mercado, editado pela BM&FBOVESPA, que disciplina os requisitos para negociação de
valores mobiliários de companhias abertas no Novo Mercado, estabelecendo regras de listagem diferenciadas para essas companhias, seus administradores e seus acionistas
controladores. Capítulo XV. Disposição Transitória. Artigo 60 - O dividendo obrigatório de que trata o artigo 35, relativo aos exercícios de 2010, 2011, 2012 e 2013, corresponderá
aos seguintes percentuais do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76: 30% (trinta por cento) com relação ao exercício de 2010, 35% (trinta e cinco por cento)
com relação ao exercício de 2011, 40% (quarenta por cento) com relação ao exercício de 2012 e 45% (quarenta e cinco por cento) com relação ao exercício de 2013. 
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 maio 2010, Economia & Negócios, p. B8.




